
Met Groen en Blauw, niemand in de kou 

 

Ben je graag onder de mensen? Geniet je van de natuur? En wil je je inzetten het welzijn in Nieuw-

West te vergroten? Wij nodigen je graag uit om de kick-off van ‘Met Groen en Blauw, niemand in 

de kou’ bij te wonen bij woonzorglocatie Amsta de Schutse in Amsterdam Nieuw-West. 

 

Zorgaanbieder Amsta zet zich graag in om het welzijn van haar bewoners en buurtbewoners te 

vergroten en bouwt daarom samen aan een levendige en sociale buurt. Natuurbeleving, beweging en 

de buitenlucht hebben een bewezen positief effect op het welzijn van de mens, het verbindt en ook 

in een wereldstad als Amsterdam is natuur altijd in de buurt. Het is dan ook geen toeval dat Amsta 

onlangs de handen ineen heeft geslagen met IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) 

om natuur in te zetten om mensen dichter bij elkaar te brengen.  

  

Met hulp van natuurverenigingen, betrokken zorgverleners, vrijwilligers en omwonenden werken we 

aan een groen activiteitenprogramma en bouwen we samen aan een krachtige, betrokken en 

sfeervolle buurt. Vind jij het leuk om samen met (buurt)bewoners natuuractiviteiten te ondernemen 

of te organiseren? Kom dan naar onze kick-off en kom meer te weten over de toekomstige plannen 

voor vergroening en verbinding bij en rondom woonzorglocatie de Schutse.  

 

Voor wie? 

Deze bijeenkomst is voor iedereen die het leuk vindt om nauw betrokken te zijn bij de buurt. Mensen 

die interesse hebben in natuur en graag activiteiten ondernemen met 65 plussers. 

 

 

Datum:   Woensdag 11 juli 2018  
Tijd:    
  

10.00 – 11.30 uur  

Programma:  09.45 - 10.00 uur Ontvangst   

     10.00 - 10.10 uur Welkomstwoord Amsta  

     10.10 - 10.30 uur Uitleg project IVN  

     10.30 - 10.50 uur Presentatie behoefteonderzoek  

     10.50 – 11.00 uur Uitreiking certificaat  

     
  

11.00 – 11.30 uur Groene/blauwe activiteit met de IVN stadsboswachter  

Plaats:   De Schutse  

     Comeniusstraat 20  

     1065 BH Amsterdam  
 

Wij horen graag via m.turksma@amsta.nl of wij je mogen ontvangen. 

 

 

 


